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Ukrajinka Elena Liashenko,
stříbrná (2004) a bronzová
(1995, 2005) z mistrovství
Evropy, spolupracuje v Česku.
Ivo Vymětalík
sportovní redaktor
MF DNES
KARLOVY VARY Projekt Škorničková SPORT navázal spolupráci s
účastnicí olympijských her Elenou
Liashenko. Stane se nedílnou součástí trenérského týmu.
Ukrajinka Elena Liashenko, stříbrná (2004) a bronzová (1995, 2005)
z mistrovství Evropy, spolupracuje
v Česku s krasobruslařským projektem Škorničková SPORT.
Projekt Škorničková SPORT chce
nabízet talentovaným krasobrusla-

řům podmínky srovnatelné s těmi
světovými. Kromě finanční podpory tak zajišťuje především tým profesionálů, který je pro kariéru
úspěšného krasobruslaře nezbytností. Celý projekt metodicky vede
trenérka Monika Škorničková, která svou svěřenkyni dovedla od prvních kroků na ledě až po účast na
mistrovství Evropy a světa. Další
svěřence pak k mistrovským titulům, či účastí na juniorských Grand
Prix.
„Projekt mám v hlavě už hodně
dlouho a situace kolem nás mě na
chvíli zastavila a dala mi možnost
tento projekt začít realizovat. Jde

Zahraniční posila Trenérský štáb
projektu Škorničková SPORT, jehož
hlavní trenérkou je Monika Škorničková, vlevo, posílila bývalá ukrajinská krasobruslařka Elena Liashenko, nahoře. Foto: Kateřina Horová
nám o spolupráci trenérů, fyzioterapeutů a ostatních spolupracovníků, kteří jsou nedílnou součástí tréninkového procesu. Jednou jsem
někde slyšela, že u nás nejdou ‚udělat‘ výsledky srovnatelné se světem. Přiznávám, že jsem občas tyto
myšlenky také měla. Ale nerada
věci vzdávám, a tak vznikl tento
Projekt,“ vysvětlila Škorničková.
Projekt chce ukázat, že když lidé
spolupracují, je možné ledacos.
„Základní myšlenkou je obyčejná
pravda – děti se rodí všude stejné,

podmínky tu máme také vynikající
a v historii jsme výsledky měli. Tak
kde to drhne? Nechci, aby to vyznělo, že je to jen pro ty nejtalentovanější, pro nějakou elitu. Je to pro
všechny děti, kteří chtějí sportovat
a rády chodit do týmu, který je motivuje a kde mají šanci na sobě pracovat.“
Spolupráce už trvá měsíc
V dubnu se Projektu podařilo navázat spolupráci i s úspěšnou bývalou reprezentantkou Ukrajiny Ele-

nou Liashenko. „Mám ráda lidi,
kteří něco dokázali, a přesto zůstali pokorní a pracovití. Paní Liashenko má v sobě velký potenciál, který
s námi bude sdílet a jsem ráda, že
právě takovou osobnost krasobruslení náš projekt oslovil a že ji budeme mít v týmu a v Karlovarském
kraji,“ přiblížila spolupráci hlavní
trenérka Škorničková. Nyní diplomovaná trenérka Elena Liashenko
je šestinásobnou mistryní Ukrajiny, byla dvakrát bronzová a jednou stříbrná na mistrovství Evro-

py, několikrát vyhrála závod v sérii
Grand Prix a čtyřikrát se účastnila
olympijských her. I tyto její zkušenosti z velkých mezinárodních soutěží budou v trenérském týmu prospěšné.
Elena Liashenko v Česku trénuje
od roku 2014, spolupracovala s kluby HC PZ Kraso Kladno a HC Rakovník, nyní se rozhodla pro další změnu. „Myslím, že mi Projekt pomůže
realizovat se jako trenér. Líbí se mi
na něm, že se budu moci podělit o
své zkušenosti, které mám jako
sportovec a teď už i jako trenér,“
řekla ke spolupráci Liashenko. Výkony světových závodníků se podle
Škorničkové hodně posunuly a jeden trenér to nezvládne. Závodník
by měl být připravený od kondičního trenéra, fyzioterapeuta, výživového poradce a dalších, aby se trenér na ledě mohl soustředit jen na
svou specializaci. „Zastávám názor,
že na každou oblast by měl být ten
nej a trenér by v něho měl mít důvěru. A já tyto lidi kolem sebe mám a
jediné, co nám chybělo, byl další
kvalitní trenér na led. Tak jsem
paní Liashenko oslovila, nabídla filozofii a podmínky. Sešly jsme se i
při tréninkovém procesu, abychom zjistily, zda to má tu správnou chemii a domluvily se na spolupráci,“ vysvětlila Škorničková.
„Trénink proběhl v uvolněné tréninkové atmosféře. Vypadalo to, že
jsme s paní Škorničkovou myslely
stejným směrem,“ řekla k tréninku
Liashenko, která od spolupráce s
Projektem očekává něco nového a
doufá, že se to splní.
Projekt má zázemí v Karlovarské
kraji, ale už teď má detaštovaná pracoviště, která chtějí jít stejným směrem a sdílí přístup ke sportujícím dětem. „Projekt je hlavně o krasobruslení, ale chtěli bychom děti i dospěláky
učit lásce ke sportu, vytvořit komunitu, kde se bude makat a současně tvořit bezva prostředí, kam se všichni budou rádi vracet. Vím, že jsem v tomto
směru naivní, ale tuto naivitu si nechci nechat vzít,“ dodala.

První pardubickou kvalifikaci vyhrál její vítěz No Time To Lose
PARDUBICE Dvanáctiletý hnědák
anglického původu No Time To
Lose z tréninkové centrály Josefa
Váni v Bohuslavi a Mlýncích u Chyší vyhrál první kvalifikaci na Velkou pardubickou.
Vítěz slavného dostihu z roku
2017 nepatřil k favoritům, nakonec
však v sedle s Ondřejem Velkem jasně triumfoval s převahou čtyř a půl
délky před Sztormem. Třetí doběhl
Casper.
Další někdejší vítěz Velké pardubické jedenáctiletý hnědák francouzského původu Theophilos doběhl pátý.
Oba jsou prvními dvěma Váňovými svěřenci kvalifikovanými do letošní Velké pardubické.
No Time To Lose trenéra Josefa
Váni vyhrál pardubickou kvalifikaci podruhé, podle odborníků mu
pomohla měkčí půda na závodišti.
„Pan Váňa dobře ví, co dělá, měl

to dobře nachystané. No Time To
Lose chvíli jede, pak je laxní, ale
dobře ví, kdy má zabrat,“ řekl České televizi žokej Ondřej Velek.
Předstartovní úvahy potvrdil i samotný Josef Váňa.
„Kdo tomu rozumí, věděl, že je to
taková malá Velká pardubická na
jaře. Kromě loňského vítěze tady
byli téměř všichni, kteří u nás v České republice můžou ve Velké pardubické startovat. Od začátku bylo jisté, že to bude dostih jako řemen.
Byla těžká půda,“ přiznal.
Průběh mu dal zapravdu a potěšilo i počasí.
„Chvílemi jsem si říkal, že je dostih rychlejší, než by se v takových
podmínkách mělo jet. Ale kluci
jsou zkušení a zvládli to úplně perfektně. No Time To Lose po neúspěchu v loňské Velké pardubické dokázal, že když mu naprší pod nohy,
tak je prakticky neporazitelný,“ ko-

Karlovarský Jakub Flek
patří k nejlepším v repre
RIGA Čeští hokejisté zatím na mistrovství světa v Rize výsledkově ani
herně nezáří a mezi nejlepší hráče
trochu nečekaně patří útočník Jakub Flek.
Osmadvacetiletý hráč karlovarské Energie startuje na premiérovém šampionátu, na turnaji už si
připsal gól a do šancí se dostal v
úvodních třech odehraných zápasech. „Cítím se dobře, ale samozřejmě, že tam jsou taky chyby nebo nedostatky. Proti Švýcarsku i v pondělí proti Bělorusku jsem se dostal do
úniku sám na bránu, a kdybych to
proměnil, šli bychom do většího vedení. Bohužel se mi to nepovedlo,
ale budu makat dál," řekl Flek v on-

line rozhovoru s novináři. Sám
sebe příliš hodnotit nechtěl, chvála
za předváděné výkony jej ale potěšila. „Samozřejmě, že to je trošku pohádka, ale já už jsem to říkal dřív.
Nepřijel jsem si sem honit osobní
ego nebo řešit osobní statistiky.
Chci udělat týmový úspěch," zdůraznil útočník Karlových Varů, jehož chválili i trenéři. „Snažím se
jim vracet důvěru, kterou mi dali.
Nominaci jsem neměl vůbec jistou
a jsem rád, že jsem šanci dostal,"
uvedl.
Rodák z Mariánských Lázní patří
mezi klíčové hráče Energie v extralize, v národním týmu se ale snaží pozici postupně budovat. (vov, ČTK)

mentoval průběh dostihu vítězný
trenér Josef Váňa.
I v dalších dostizích úvodního pardubického odpoledne byli vidět zástupci karlovarských tréninkových
centrál.
Prosadila se i Baštová z Osvinova

No Time To Lose V roce 2017 vyhrál Velkou pardubickou. Foto: Michal Růžička, MAFRA

Sedmiletý hnědák německého původu Leo Fantastico trenérky Pavlíny Baštové z Osvinova u Stráže nad
Ohří doběhl druhý ve steeplechase
cross country na 3350 metrů.
Stejného úspěchu dosáhl další
Váňův svěřenec, osmiletý tmavý
hnědák francouzského původu
Dusigrosz.
Na tabuli se ještě čtvrtými místy
dostali pětiletá hnědka francouzského původu Saint Shine,
steeplechase cc na 3350 metrů, a
dvanáctiletý hnědák francouzského původu Mazhilis, steeplechase
cc 4400 metrů, z Váňova tréninku.

Ještě týden si na start nohejbalisté počkají
KARLOVY VARY Jako první mohli
své amatérské soutěže rozjet o víkendu nohejbalisté.
SK Liapor Karlovy Vary měl zítra
nastoupit proti Žatci k prvnímu extraligovému klání nové sezony.
Nenastoupí.
Žatec nahlásil čtyři hráče zraněné
nebo nemocné hráče a požádal
svaz o přeložení termínu. STK jeho
žádosti vyhověl. Předběžně je oznámeno, že by se měl duel dohrávat
22. srpna.
„Plány nám to narušilo. Se zápasem jsme počítali a připravovali se
na něj,“ posteskl si karlovarský hrající trenér Jan Vanke.
O víkendu tak ani trénovat nebudou, tréninky nechají tak jak jsou v
sezoně.

„Ideální by byla možnost odehrát
nějaké přátelské utkání, abychom
se stihli rozehrát na dalšího soupeře, který už bude mít úvodní vystoupení za sebou,“ míní.
To bude hned příští týden, kdy
do Varů přijede Šacung, a ten už
bude mít duel s Modřicemi za sebou.
„V této chvíli je odehrání přátelského utkání prakticky nemožné.
Týmy buď hrají svoje soutěže nebo
to ve stávající pandemické situaci
stále není možné. Uvítal bych to,
ale bohužel to není možné.“
Ve Varech si tak bez vlastní vůle
přípravu na sezonu o týden prodlouží a budou se připravovat na
Šacung.
Nohejbalisté se plnohodnotně při-

Jan Vanke Karlovarský hrající trenér
Foto: Václav Šlauf, MAFRA

pravují tři týdny, poté co to umožnila aktuální pandemická situace.
„S čistým svědomím nemohu tvrdit, že bychom byli připraveni na
sezonu, tak jako v předešlých letech. Chybí herní praxe ze zimních
turnajů, které bývaly součástí naší
každoroční zimní přípravy,“ prozrazuje Jan Vanke. Ovšem se stejnou situací se musí potýkat všichni
soupeři. Navíc sezona je velká neznámá a může ji ovlivnit celá řada
věcí. V první řadě se bude hrát ve
zkráceném režimu, tzn. bez odvet.
„Tudíž, když nechytneme začátek
nebo se některé zápasy nepovedou
ve vyrovnaných koncovkách, tak
se ztracené body budou získávat
zpět velmi těžko,“ dodává hrající
trenér Jan Vanke. (vov)

